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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 1/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดใชคําราชาศัพทผิด 
 1) ในหลวงทรงงานหนักเพื่อชาวไทย 
 2) สมเด็จพระราชินีทรงเสด็จฯ ไปในถิ่นทุรกันดาร 
 3) ตัวแทนนักเรียนทูลเกลาฯ ถวายชอดอกไมแดในหลวง 
 4) นายบารัค โอบามา เปนพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
2. ขอใดใชรูปวรรณยุกตผิด 
 1) ราตรีจดบันทึกไวในสมุดโนต 2) นองทําจานแตกเสียงดังเพลง 
 3) มาลีเวลาตกใจชอบรองวี๊ดวาย 4) ขนมเคกชิ้นนี้มีครีมมากไปหนอย  
3. ขอใดเปนคําประสมที่ตางจากขออื่น 
 1) แมทัพ  มดแดง  เครื่องใน 2) ลูกเลี้ยง  รถเร็ว  น้ําแข็ง 
 3) ไฟฟา  เตารีด  ชอฟา 4) เลนลิ้น  แตกหัก  กินดิบ  
4. คําในขอใดที่มีตัวสะกดมาตรา “แมกม” ทุกคํา 
 1) พากย  เฉียบ   2) เศราโศก  ตนไม 
 3) สังสรรค  บานเรือน  4) ธรรมเนียม  ตรอมตรม  
5. ขอใดไมมีความหมายโดยนัย 
 1) หัวสูง 2) หัวออน 3) หัวแตก 4) หัวแข็ง  
6. คําวา “ที่” ในขอใดเปนสรรพนามเชื่อมประโยค 
 1) งานประกวดนางสาวไทยจัดที่ไหน 2) ที่ดินมีราคาสูงมากในป 2550 
 3) เพลงที่เธอชอบกําลังเปนที่นิยม 4) คุณมารุตไปพบดวงดาวที่ปาชา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ศาสนาแตละศาสนาอาจมีบทบัญญัติตางกัน เพราะความจําเปนบางประการใน

ศาสนานั้น ขอใดเปนลักษณะรวมกันที่สําคัญที่สุดของทุกศาสนา 
 1) การเวียนวายตายเกิด   
 2) การละเวนความชั่ว ทําความดี 
 3) การละกิเลสตัณหาเพื่อความหลุดพน 
 4) การยึดถือคัมภีรของศาสนาเปนหลักสําคัญ  
2. การบริโภคขอใดที่มีความหมายในทางเศรษฐศาสตรที่ตางจากพวก 
 1) การใชยาสีฟน 1 หลอด 
 2) การใชแกสหุงตม 1 ถัง 
 3) การใชน้ําประปา 1 เดือน 
 4) การใชกางเกงและเสื้อนักเรียน 1 ชุด  
3. ประโยชนของเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรคืออะไร 
 1) สามารถเพิ่มผลผลิตในพื้นที่จํากัด 
 2) ลดตนทุนในการผลิต ทําใหรายไดสูงขึ้น 
 3) สรางระบบนิเวศใหอยูในสภาวะสมดุล 
 4) การทําฟารมโคนมและฟารมปศุสัตว  
4. การผลิตใดเปนการผลิตขั้นทุติยภูมิ 
 1) การเลี้ยงปลา   2) การผลิตแปงสาลี 
 3) การเดินเรือขนสงทางทะเล 4) การประกันวินาศภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. เหตุใดจึงกลาววา “กรุงศรีอยุธยามีทําเลที่ตั้งทางภูมิศาสตรดานยุทธศาสตร     

ในการปองกันอาณาจักรตนเองไดเปนอยางมาก” 
 1) มีแมน้ําเจาพระยาไหลผานกลางเมือง 
 2) มีเทือกเขาเปนพรมแดนธรรมชาติ 
 3) เปนที่ราบน้ําทวมถึงในฤดูน้ําหลาก 
 4) ลอมรอบดวยแมน้ําเจาพระยา แมน้ําลพบุรี และแมน้ําปาสัก  
6. ขอใดเปนความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตของ

ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน 
 1) สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ 2) สามเหลี่ยมมรกต  
 3) หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ  4) เขตการคาเสรีอาเซียน 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) สมเด็จพระราชินีทรงเสด็จฯ ไปในถิ่นทุรกันดาร 
   คําวา “เสด็จ” เปนคําราชาศัพท ไมจําเปนตองมีคําวา “ทรง”  
2. เฉลย 3) มาลีเวลาตกใจชอบรองวี๊ดวาย 
   วี๊ดวาย ที่ถูกตอง คือ วี้ดวาย  
3. เฉลย 4) เลนลิ้น  แตกหัก  กินดิบ 
   เนื่องจากเปนคําประสมที่คําแรกเปนคํากริยาทุกคํา  
4. เฉลย 4) ธรรมเนียม  ตรอมตรม 
  1) คําวา “พากย” มีตัวสะกดในมาตราแมกก 
   คําวา “เฉียบ” มีตัวสะกดในมาตราแมกบ 
  2) คําวา “เศราโศก” มีตัวสะกดในมาตราแม ก กา และมาตราแมกก 

ตามลําดับ 
   คําวา “ตนไม” มีตัวสะกดในมาตราแมกน และมาตราแม ก กา 

ตามลําดับ 
  3) คําวา “สังสรรค” มีตัวสะกดในมาตราแมกง และมาตราแมกน 

ตามลําดับ 
   คําวา “บานเรือน” มีตัวสะกดในมาตราแมกน   
5. เฉลย 3) หัวแตก 
   หัวแตก เปนประโยค 
  1) หัวสูง  หมายถึง มีรสนิยมสูง มักใหญใฝสูง 
  2) หัวออน หมายถึง วานอนสอนงาย 
  4) หัวแข็ง หมายถึง มีนิสัยดื้อรั้น ไมเชื่อฟง  
6. เฉลย 3) เพลงที่เธอชอบกําลังเปนที่นิยม 
   คําวา ที่เธอชอบ เปนประโยคยอยขยายประโยคใหญ 
  1), 2) และ 4) คําวา “ที่” เปนคํานามแสดงสถานที่ 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) การละเวนความชั่ว ทําความดี 
   ทุกศาสนาสอนใหทุกคนเปนคนดี คือ สอนใหรูจักละเวนการทํา

ความชั่วตางๆ เชน การเบียดเบียนเพื่อนมนุษยดวยกันเอง นอกจากนี้ยังสอน
ใหทําความดีเพื่อเขาถึงเปาหมายของแตละศาสนา ซึ่งอาจแตกตางกันตามแตละ
ศาสนา เชน นิพพาน อาณาจักรพระเจา พระอัลลอฮ โมกษะ เปนตน  

2. เฉลย 4) การใชกางเกงและเสื้อนักเรียน 1 ชุด 
   ประเภทของการบริโภคมี 2 ลักษณะ คือ 
   1. การบริโภคที่ทําใหสินคาหมดทันที หรือสิ้นเปลือง เชน การใช

น้ําประปา การใชยาสีฟน การใชแกสหุงตม เปนตน 
   2. การบริโภคที่ทําใหสินคาเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน หรือ

สินคาถาวร เชน การใชตูเย็น รถยนต เสื้อผา เปนตน  
3. เฉลย 1) สามารถเพิ่มผลผลิตในพื้นที่จํากัด 
   เทคโนโลยีเกิดจากพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่ถายทอดมาจาก

ประเทศตะวันตก ซึ่งศึกษาคนควาทฤษฎีทางวิทยาศาสตรอยางตอเนื่องตั้งแต
ยุคปฏิวัติวิทยาศาสตร เมื่อนําเทคโนโลยีมาใชในการเกษตรจะเปนการใชเพื่อ
เพิ่มผลผลิตและปรับปรุงพันธุใหดีขึ้น    

4. เฉลย 2) การผลิตแปงสาลี 
   การผลิตแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ไดแก 
   1. ขั้นปฐมภูมิ ไดแก การผลิตซึ่งใชประโยชนจากธรรมชาติ

โดยตรง วิธีการไมยุงยากซับซอน เชน การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว การประมง 
เปนตน 

   2. ขั้นทุติยภูมิ ไดแก การผลิตโดยอาศัยผลผลิตอื่นมาเปนวัตถุดิบ
ซึ่งมีกรรมวิธีที่ยุงยากซับซอน ใชเครื่องมือและอุปกรณชวยในการผลิต เชน 
การผลิตอาหารกระปอง การผลิตเครื่องใชไฟฟา เปนตน 

   3. ขั้นตติยภูมิ ไดแก การผลิตในลักษณะการใหบริการขนสง
เพื่อใหเกิดความสะดวก เชน การขนสง การธนาคาร การคาปลีก เปนตน  

5. เฉลย 4) ลอมรอบดวยแมน้ําเจาพระยา แมน้ําลพบุรี และแมน้ําปาสัก 
   ปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาการของชนชาติไทย 
   1. การตั้งราชธานีอยูริมฝงแมน้ําจะเกิดผลดีทางดานยุทธศาสตร 

เพื่อชวยปองกันมิใหขาศึกยกกําลังเขาโจมตีไดโดยงาย เชน กรุงศรีอยุธยา ซึ่งมี
แมน้ําลอมรอบถึงสามสาย ไดแก แมน้ําเจาพระยา แมน้ําลพบุรี และแมน้ําปาสัก 

   2. การเลือกราชธานีอยูใกลแมน้ําเพื่อใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ 
เชน แหลงเพาะปลูกและการคมนาคมขนสงทางน้ํา  

6. เฉลย 1) สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ 
   โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย 

(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Development 
Project : IMT-GT) 

   วัตถุประสงคเพื่อเกื้อกูลกันทางเศรษฐกิจและสังคมระหวาง 3 ประเทศ 
โดยสงเสริมการใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจรวมกันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ในการผลิต การลงทุน การถายทอดเทคโนโลยี และการเชื ่อมโยงดาน
โครงสร าง พื้นฐาน เ พื่อลดตนทุนการขนสง ทั้ง นี้เ พื่อใหสามารถแขงขัน        
ในตลาดโลก เชน การคมนาคม การพลังงาน การเกษตรและประมง การ
ทองเที่ยว เปนตน 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


